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Aszód Város Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉTŐL  

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

       Az előkészítésben közreműködött: 

       dr. Negyela Katalin aljegyző 

 

Előterjesztés 

az Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza, Muzeális Gyűjteménye  

intézményvezetői megbízására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bodó Beáta 

intézményvezető lemondása miatt az 53/2020. (IV.27.) ÖKT sz. határozattal döntött és  a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( továbbiakban: Kjt.) 20/A. és 

20/B. §-ai alapján pályázatot írt ki Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális 

Gyűjteménye – mint integrált kulturális intézmény - magasabb vezetői beosztásának 

betöltésére.  

 

A pályázat benyújtási határideje 2020. június 04. napja volt. Az említett határidőig három 

pályázó nyújtotta be pályázatát, Bozó-Szűcs Diána, Hajdú Zsófia Csenge, Péter-Hegedűs 

Kinga. A beérkező pályázatok bontására 2020. június 08-án került sor. 

 

Bozó-Szűcs Diána pályázata, határidőben érkezett a Hivatalhoz. A pályázati anyag a pályázati 

kiírásban meghatározott mellékleteket, nyilatkozatokat tartalmazza. A pályázati kiírásban 

megjelölt képesítéssel részlegesen rendelkezik, történész végzettséget igazolt, a kiírásnak 

részlegesen felel meg gyakorlat hiányában. 

 

Hajdú Zsófia Csenge pályázata határidőben érkezett a Hivatalhoz. A pályázati anyag a pályázati 

kiírásban meghatározott mellékleteket, nyilatkozatokat tartalmazza. A pályázati kiírásban 

megjelölt szakképesítéssel rendelkezik, művelődésszervező végzettséget igazolt, a kiírásnak 

maradéktalanul megfelelt. 

 

Péter-Hegedűs Kinga pályázata határidőben érkezett a Hivatalhoz. A pályázati anyag a 

pályázati kiírásban meghatározott mellékleteket, nyilatkozatokat tartalmazza. A pályázati 

kiírásban megjelölt szakképesítéssel nem rendelkezik, közgazdász végzettséget igazolt, 

végzettség és gyakorlat hiányában nem felel meg a kiírásnak. 

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen 
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foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) bekezdése alapján 

megalakításra került egy három tagú szakmai bíráló bizottság, melynek feladata az volt, hogy 

a pályázatok tanulmányozása és a pályázók meghallgatása után kialakítsa szakmai véleményét. 

 

A szakmai bíráló bizottságban a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, mint országos 

szervezet részéről Prosek Gábor a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség részéről, mint országos szervezet részéről Ramháb Mária  

IKSZ elnök, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója,  valamint a Magyar 

Népművelők Egyesülete, mint országos szervezet részéről Tapodi Katalin a dabasi Kossuth 

Művelődési Központ igazgatója volt jelen. A bizottság ülésén részt vett Odler Zsolt a 

Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke. 

 

A szakmai bíráló bizottság beérkezett pályázatok tanulmányozása után 2020. június 25-én két 

pályázót Bozó-Szűcs Diánát valamint Hajdú Zsófia Csengét hallgatta meg, majd 

jegyzőkönyvbe foglalta szakmai véleményét, melyben Hajdú Zsófia Csenge pályázatának 

elfogadását javasolta Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye – 

mint integrált kulturális intézmény – intézményvezetői  (magasabb vezetői) megbízására.  

 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai 

bíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízásról.  

A szakmai bíráló bizottság meghallgatásról készült jegyzőkönyvet, szakértői véleményeket  a 

Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán megtekinthetik a képviselők, bizottsági 

tagok. 

 

2020. július 1-jén hatályba lépett a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 

2020. évi XXXII. törvény. A törvény  3. § (1)  bekezdése szerint  2020. július 1-jétől új 

közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra 

munkaviszony keretében kerülhet sor. (Kjt. 1. § (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem 

rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi 

önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 

ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.) 

 

Ugyanakkor a 3. § (9)  bekezdése szerint a vezetői pályázatok kiírására a 2. § (8) bekezdése 

szerinti időpontig az e törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

Erre figyelemmel  illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

 a H fizetési osztály 07. fizetési fokozat garantált illetménye:  210.600 Ft 

 kulturális illetménypótlék:    26.000.- Ft 
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 magasabb vezetői pótlék (350%), (2020.07.10.- 2025.07.09.)  70.000,- Ft    

 mindösszesen: 306.600.- Ft 

 

A vezetői megbízás öt évre szólhat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és 

Hajdú Zsófia Csengét  Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

magasabb vezetői (intézményvezetői)  álláshelyére bízza meg. 

  

Határozati javaslat: 

Aszód Város Képviselő-testületének  

/2020 (VII  .)  önkormányzati határozata 

Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye magasabb vezetői 

(intézményvezetői)  álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról 

  

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és 

Muzeális Gyűjteménye (székhely: 2170 Aszód, Kossuth utca 72.) intézményvezetőjévé 

(magasabb vezetőjévé) 2020. július 10. napjától 2025. július 9. napjáig tartó határozott időre 

Hajdú Zsófia Csengét   bízza meg. 

Munkavállalói kinevezéséhez – művelődésszervező munkakörben -  4 hónap próbaidőt állapít 

meg.  

Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 

közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 a H fizetési osztály 07. fizetési fokozat garantált illetménye:  210.600 Ft 

 kulturális illetménypótlék:    26.000.- Ft 

 magasabb vezetői pótlék (350%), (2020.07.10.- 2025.07.09.)   

              70.000,- Ft 

 mindösszesen: 306.600.- Ft 

 

Határidő: 2020. július 10.(a munkajogi dokumentumok kiadására)  

Felelős: Aszód város polgármestere a Hatósági és Titkársági Osztály útján 

 

Aszód, 2020. 06. 25. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

polgármester 

Látta: 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 

 

Mell.:  Bozó-Szűcs Diána és Hajdú Zsófia Csenge pályázata 




























































































































































































